
 

 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  
TỈNH TUYÊN QUANG 

Số: 83 /UBND-THVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 09  tháng 01 năm 2022 

V/v tăng cường thực hiện  
phòng chống dịch Covd-19 tại 

 các Khu, cụm công nghiệp 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Công ty TNHH MSA-YB. 

Trong thời gian qua việc quản lý và thực hiện các biện pháp phòng chống 
dịch Covid-19 của Công ty TNHH MSA-YB chưa chặt chẽ, chưa đúng quy 

định; để dịch bệnh phát sinh lây lan không phát hiện kịp thời, không báo cáo 
chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng; tự ý cho công nhân đi làm 

khi chưa bảo đảm an toàn dịch bệnh và chưa thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch theo quy định.  

Thực hiện chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc trực tiếp 
với Công ty TNHH MSA-YB ngày 09/01/2022 tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang,  

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

Để ngăn chặn, khống chế hiệu quả dịch bệnh không để lây lan trong cộng 
đồng và bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động và sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, yêu cầu thực hiện ngay 
một số biện pháp cấp bách sau: 

1. Phong tỏa toàn bộ Công ty TNHH MSA-YB tại Khu Công nghiệp Long 

Bình An. Tổng Giám đốc Công ty TNHH MSA-YB chịu trách nhiệm về việc để 
dịch bệnh phát sinh tại Công ty và lây lan ra cộng đồng; yêu cầu phải khẩn 

trương thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả; sau khi được các ngành 
chức năng kiểm tra, xác nhận thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo 

đúng quy định và bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động mới được phép 
hoạt động trở lại. 

2. Thành lập Khu cách ly tập trung toàn bộ F1 của Công ty TNHH MSA-YB 
tại Nhà máy của Công ty ở Khu Công nghiệp Long Bình An (sau đây gọi tắt là 

Khu cách ly) để quản lý F1, thực hiện các biện pháp cách ly, xét nghiệm theo 
đúng quy định, trong đó: 

- Công ty TNHH MSA-YB chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết để Khu cách ly đi vào hoạt động trước ngày 11/01/2022; bảo đảm cơ sở vật 

chất, chăm lo sức khỏe cho người lao động tại khu cách ly; chủ động phối hợp 
với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Y tế, các ngành chức năng tổ 
chức điều hành hoạt động của Khu cách ly theo đúng quy định, hướng dẫn của 

ngành Y tế; thực hiện phương án “ba tại chỗ” trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh; thông báo đến toàn bộ công nhân, người lao động của Công ty về việc 

thành lập Khu cách ly và thực hiện cách ly F1 tại Công ty để đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh. 
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- Toàn bộ chi phí xét nghiệm F1 trong thời gian cách ly, chi phí điều trị F0 

được ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Sở Y tế kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc tổ chức thực hiện cách ly F1 

tại Khu cách ly, xác nhận việc hoàn thành cách ly của người lao động, tham 

mưu chỉ đạo giải thể khu cách ly khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm bố trí phương tiện vận chuyển F1 là 

người lao động của Công ty về Khu cách ly bảo đảm an toàn không lây lan dịch bệnh. 

3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, đôn đốc và phối hợp 

chặt chẽ với Công ty TNHH MSA-YB chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo 

đảm khu cách ly tại chỗ đi vào hoạt động hiệu quả; đồng thời kiểm tra, đôn đốc, 
giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
hoạt động trong Khu Công nghiệp; phối hợp với Sở Y tế tham mưu, đề xuất 

thành lập khu cách ly, điều trị Covid-19 cho người lao động ngay tại Khu Công 
nghiệp để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài, bền vững, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/01/2022. 

4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh kiểm tra, rà soát các phương án, kế hoạch phòng chống dịch 

Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, yêu cầu khắc phục 
ngay các tồn tại, hạn chế (nếu có) và bổ sung, điều chỉnh bảo đảm đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lưu ý việc xây dựng phương án cách ly F1 tại 

đơn vị khi có dịch xảy ra; báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo tỉnh và Ủy 
ban nhân dân tỉnh trước ngày 13/01/2022. 

5. Sở Y tế ưu tiên bố trí vắc xin phòng Covid-19 và chủ trì, phối hợp với 

Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  tổ 
chức tiêm liều tăng cường cho toàn bộ công nhân, người lao động trong các khu, 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất. 

6. Công an tỉnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu, cụm 

công nghiệp, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy 
định của pháp luật. 

7. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt 

chẽ với Công ty TNHH MSA-YB trong việc đưa F1 là người lao động của Công 
ty về Khu cách ly, đồng thời quản lý chặt chẽ việc cách ly F1 tại nhà bảo đảm 

theo đúng quy định, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

8. Các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 theo lĩnh 
vực, địa bàn quản lý bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo tại 

văn bản này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh;    
- Các đ/c trong BCĐ tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX (B). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Hoàng Việt Phương 

(để b/c) 
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